
    
    

2017 m. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatų nuostatai    

    

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI    

1. Lietuvos vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių orientavimosi sporto kalnų dviračiais (OSKD) čempionatas vykdomas 

siekiant populiarinti orientavimosi sportą kalnų dviračiais šalyje, pritraukti kuo daugiau dalyvių, didinti 

konkurenciją šioje orientavimosi sporto rungtyje, skatinti sportininkus tobulėti ir geriau pasiruošti tarptautinėms 

varžyboms, išaiškinti pajėgiausius sportininkus    

    

II. LAIKAS, VIETA, VADOVAVIMAS    

2. Čempionatą organizuoja Lietuvos orientavimosi sporto federacija (LOSF). Vykdo sporto klubai:    

2.1. 2017 m. gegužės 20 d. Telšiai – ilga trasa. OSK Telšiai;     

2.2. 2017 m. gegužės 21 d. Telšiai – sprintas. OSK Telšiai    

2.3. 2017 m. rugsėjo 10 d. Kaunas – vidutinė. OSK Takas;    

2.4. 2017 m. rugsėjo 11 d. Kaunas – estafetės. OSK Takas.    

3. Varžybos vykdomos pagal LOSF patvirtintas varžybų taisykles, reikalavimus LOSF varžybų rengėjams bei „IOF 

MTB Orienteering Competition Rules 2017“.    

    

III. PROGRAMA    

4. Skelbiama varžybų vykdytojų informacijoje.    

    

IV. DALYVIAI    

5. Čempionato estafetėje dalyvauja LOSF narių – OS klubų ir moksleivių sporto organizacijų komandos, sudarytos 

iš dviejų (visos grupės išskyrus vyrų elitą) ir trijų (vyrų elito) sportininkų, kuriose gali būti ne daugiau kaip vienas 

ne Lietuvos pilietis, deklaravęs savo narystę OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie yra LOSF nariai. 

Kitaip sudarytos komandos ir komandos, kuriose yra daugiau kaip vienas ne Lietuvos pilietis, dalyvauja be 

konkurencijos.    

6. Kitose čempionatų trasose LOSF narių atstovai ir ne Lietuvos piliečiai, kurie yra deklaravę savo narystę OS klube 

ar moksleivių sporto organizacijoje, konkuruoja dėl čempionatų nugalėtojų vardų.    

7. Lietuvos piliečiai, kurie nėra deklaravę savo narystės OS klube ar moksleivių sporto organizacijoje, kurie nėra 

LOSF nariai, kiekvienoje čempionato trasoje moka papildomą 3 eurų mokestį ir konkuruoja dėl čempionatų 

nugalėtojų vardų.    

8. Sportininkas Lietuvos čempionate privalo startuoti su organizatorių išduotu dalyvio numeriu. Sportininkas 

startuojantis be numerio Lietuvos čempionate varžosi be konkurencijos.    

9. Visose 2017 m. OSKD čempionatų distancijose vienas asmuo gali atstovauti tik vienam klubui.     

10. Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse:    

V14, V16, V18, V20/ 21, V40, V50, V60, M14, M16, M18, M20/21, M40, M50, M60    

11. Grupėje startuojant mažiau nei 3 dalyviams, trasos apjungiamos tokia tvarka (grupės paliekamos):     

11.1. V14, V16;     

11.2. V18, V20, V21;    

11.3. V40, V50;    

11.4. M14, M16;    

11.5. M18, M20, M21;     

11.6. M40, M50.    

12. Estafečių varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse:    

12.1. V18 (2 asmenų komanda);  12.2. V21 (3 asmenų komanda);    

12.3. V40 (2 asmenų komanda);   

12.4. V50 (2 asmenų komanda);     

12.5. M18 (2 asmenų komanda);  12.6. M21 (2 asmenų komanda);    

12.7. M40 (2 asmenų komanda);    

12.8. M50 (2 asmenų komanda);   

13. 2 asmenų komandos įveikia 4 etapų estafetę, 3 asmenų komandos – 6 etapų estafetę.    

    



V. VIETOVĖ, TRASOS    

14. Skelbiama varžybų vykdytojų informacijoje.    

15. Visi žemėlapiai paruošti pagal „International Specification for MTB-O maps 2010“.     

    

        

VI. GRUPĖS, PROTOKOLŲ SUDARYMO TVARKA    

16. V20, 21 ir M20, 21 grupių sportininkai sprinto ir vidutinės trasos varžybose startuoja bendrame protokole ir 

įveikia tas pačias trasas. Pateikiami bendri V20, 21, M20, 21 grupių rezultatų protokolai, bei atskirai V20, M20 

grupių rezultatų protokolai.     

17. V40, 50 ir M40,50 grupių sportininkai visose varžybose startuoja bendrame protokole ir įveikia tas pačias trasas.  

Pateikiami atskiri V40, 50 ir M40,50 grupių rezultatų protokolai.     

18. Varžybose starto protokolai sudaromi burtų keliu (LOSF OS varžybų taisyklių 7 skyrius).     

19. V21 grupėje sudaroma raudona grupė – 8 sportininkai pagal 2016 m. tos pačios rungties rezultatus ir 2 

sportininkai pagal esamą 2017 m. OSKD Taurės reitingą. 8 vietos pagal 2016 m. rezultatus yra „vardinės“. Jei 

sportininkas 2016 m. patekęs į rungties Top8 nestartuoja – jo vietos negali užimti kitas sportininkas, t.y. raudona 

grupė mažinama.    

19.1. 8 vardinės vietos sprintui: Jonas Maišelis, Regimantas Kavaliauskas, Margus Hallik, Audrius Platakis, 

Egidijus Pilybas, Šarūnas Dmukauskas, Petras Andrašiūnas, Aidas Žigilėjus.    

19.2. 8 vardinės vietos vidutinei trasai : Jonas Maišelis, Petras Andrašiūnas, Regimantas Kavaliauskas, 

Margus Hallik, Šarūnas Dmukauskas, Nojus Kalvaitis, Donatas Mickus, Aidas Žigilėjus.    

19.3. 8 vardinės vietos ilgai trasai: Jonas Maišelis, Margus Hallik, Julius Juodišius, Donatas Mickus, Petras 

Andrašiūnas, Šarūnas Dmukauskas, Audrius Platakis, Regimantas Kavaliauskas.    

20. V21 grupės oranžinė grupė sudaroma iš 8 sportininkų: 4 pagal 2017 OSKD taurės reitingą, 4 pagal IOF reitingą.     

21. Raudonos grupės sportininkai startuoja protokolo pabaigoje, oranžinė grupė – prieš raudoną grupę.     

22. Visose grupėse ir visose rungtyse dalyvių skaičius neribojamas.     

    

VII. REZULTATŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI    

23. Sportininkų vietos nustatomos pagal trasos įveikimo laiką.     

24. Visose grupėse atskirų rungčių čempionato asmeninių varžybų nugalėtojams suteikiami 2017 m. Lietuvos OSKD 

čempionų vardai.     

25. V21, M21 grupių prizininkai (1-3 vietos) apdovanojami medaliais, diplomais, 4-6 vietų laimėtojai - diplomais.     

26. V14, V16, V18, V20, V40, V50, V60, M14, M16, M18, M20, M40, M50, M60 grupių 1-3 vietų laimėtojai 

apdovanojami medaliais, diplomais.     

27. Treneriai, paruošę Lietuvos čempionus M/V14, M/V16, M/V18, M/V20, M/V21,  grupėse, apdovanojami diplomais.     

28. Be konkurencijos rungtyniaujantys sportininkai dėl Lietuvos čempiono vardo nekovoja ir nėra apdovanojami 

diplomais bei medaliais.     

    

VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS    

29. Sportininkų ir trenerių maitinimo, nakvynės ir kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys 

sportininkai.     

30. Tikslesnė informacija apie varžybų vietą, gyvenimo sąlygas, starto mokesčio mokėjimo tvarką ir t.t. skelbiama 

LOSF ir vykdančio klubo internetinėje svetainėje likus ne mažiau kaip 10 d. iki varžybų.     

31. Varžybų organizavimo išlaidoms padengti sportininkai ar klubai moka dalyvio mokestį:    

31.1. suaugę  - 10 €  1 žm. / 1 d. mokestį;    

31.2. jaunimas - 6 €  1 žm. / 1 d. mokestį;    

31.3. vaikai - 4 €  1 žm. / 1 d. mokestį;    
    

IX. REGISTRACIJA     

32. Skelbiama varžybų vykdytojų informacijoje. Preliminarios vardinės paraiškos, nurodant dalyvio vardą, pavardę, 

gimimo metus, amžiaus grupę, pateikiamos vykdančiam klubui ne vėliau kaip paskutinį trečiadienį iki varžybų 

pradžios internete http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz.    

    

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS    

33. Dalyvis privalo visada važiuoti dviračiu, jį vestis arba neštis. Bėgti be dviračio draudžiama.     
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34. Leidžiama važiuoti ne keliais.     

35. Privaloma dėvėti kieto paviršiaus šalmą.     

36. Saugumas trasoje:     

36.1. kertant važiuojamus automobilių kelius laikytis eismo taisyklių;    

36.2. miško kelių sankryžose pirmumo teisę turi važiuojantis dviratininkas platesniu keliu;    

36.3. dviratininkai prasilenkia kairiais pečiais;    

36.4. dviratininkas kylantis į kalną turi praleisti dviratininką, kuris leidžiasi nuo kalno;   

36.5. galimos pavojingos vietos: nuvirtę rąstai, akmenys ir šaknys, važiuojantys automobiliai.     

37. Dalyviai patys atsako už savo sveikatą.    

    


